
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه دانایی محور، جامعه مدار و بدون دیوار

)معرفی مزیت ها و نمونه هایی از فعالیت های برجسته از سال 1393 الی 1398(
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حضرت امام خمینی )ره( 
در  باید  کنند،  اداره  صحیح  به  طور  باید  را  »دانشگاه 
می شود،  تدریس  مادی  علوم  همان  طوری  که  دانشگاه 
امور  امورانسانی،  بشود.  تدریس  هم  معنوی  علوم 
از  و  جا  همه  از  عمیق تر  اسالم  بشود.  تدریس  تربیتی 
امور  راجع  به  و  انسانی  امور  راجع  به  مکتب ها  همۀ 
است.« اسالم  رأس مسائل  در  که  دارد  نظر  تربیتی 

            )صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 15؛ صفحه 415(
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حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدّظله العالی( 
»... ان  شاء اهلل یک مقطع جدید را تعریف کنید، برای 
اینکه محصول این جمع به بازارکار بیاید، یک حرکت 
کالنی باید انجام بگیرد. باالخره محصول کار باید بتواند 
به کار بازارعلمی بیاید، یا کتاب درسی بشود یا مرجع 
همۀ  در  و  رشته ها  همۀ  در  انسانی  علوم  استادان 
بخش ها قرار گیرد که بتوانند به آن مراجعه کنند. خود را 
برای فراهم کردن مواد الزم برای کتاب، منبع علمی، 
مرجع علمی موظف بدانید، که یا دیگران بتوانند کتاب 
افراد بخواهد که کتاب  از  این مجموعه  یا خود  بنویسند 

بنویسند و منبع علمی فراهم کنند...«

)مقام معظم رهبری در دیدار با برخی مدیران و مسئوالن 

اعضای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه؛ 1385(
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سال گذشته گفتیم »رونق تولید«، امسال بنده عرض می کنم »جهش تولید«؛ امسال ساِل جهِش تولید 
است. کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان شاءاهلل جهش پیدا کند و یک تغییر 
محسوسی در زندگی مردم ان شاءاهلل به وجود بیاورد. البّته این احتیاج به برنامه ریزی دارد؛ سازمان برنامه 
به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضائّیه به نحوی مجموعه های دانش بنیان به 
نحوی. مجموعه های جوان و مبتکر بحمداهلل در کشور زیادند و بنده در طول امسال -سال ۹8- و سال 
قبل، با تعدادی از این ها نشست های بسیار خوب و مفیدی داشتم، آن ها را از نزدیک دیدم، حرف هایشان را 
از نزدیک شنیدم؛ جوان های عالقه مند به کار و پای کار و ُپرامید و ُپرنیرو و ُپرانگیزه و ُپر استعداد و ابتکار. 
این ها بحمداهلل هستند؛ این ها باید همه در برنامه ریزی ها شرکت کنند و این کار با برنامه ریزی ان شاءاهلل 

پیش برود.

)سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در آغاز سال 13۹۹(
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دکتر حسن روحانی
مسائل  و  ما  جامعۀ  قطب نمای  انسانی  »علوم 
استفاده  آن  از  و  نگاه  آن  به  باید  است که  اجتماعی 
کرد. علوم انسانی در جامعۀ آزاد و همراه با نقد و انتقاد 
و بحث و مباحثه رشد می کند، علم، بدون تضارب 
آراء پیشرفت نمی کند. علوم انسانی می تواند سرنوشت 
یک جامعه را تغییر دهد، البته این بدان معنا نیست 
که ارزش سایر علوم کمتر است، اما سرمایۀ علوم هم 
علوم  است.  انسانی  علوم  معنویت،  و هم  مادیت  برای 
انسانی باید جامعه را هدایت کند. جامعه شناسان و 

روان شناسان اجتماعی و کسانی که در علوم انسانی و اسالمی فعال هستند باید مسائل جامعه را مورد تحلیل 
و بررسی قرار دهند. دین، عقل و اخالق و به عبارتی علوم انسانی و اسالمی باید پیشتاز دانش باشد. علمی ما 
را به توسعه و تجدد و تمدن واقعی می رساند که علوم انسانی و اسالمی سرلوحه آن باشد. همچنین تحول در علوم 
انسانی نیز با مهندسی ممکن نیست. امروز در سطح جهان بحث ما با دنیا در بسیاری از مسائل، بحث احترام به 
علوم انسانی است. امروز برای کسی تردید وجود ندارد توسعه و پیشرفت در علوم طبیعی و تجربی، بدون رشد 
و پیشرفت در علوم انسانی و اسالمی امکان پذیر نیست. اگر صنعت در کنار علوم انسانی قدم برندارد، ممکن است 

به ضد خود تبدیل شود.«

)رئیس محترم جمهور درمراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی؛ 13۹8(
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دکترمنصور غالمی
»مسئولیتی که ما به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
به  معطوف  انسانی  علوم  اعتالی  جامع  )طرح  فرهنگی 
علوم  کتب  و  متون  بررسی  شورای  و  کشور  پیشرفت 
انسانی( محول کردیم؛ هم جزء حوزه های کاری و دقیق 
است؛ هم مورد انتظار.... عملکردهای خوبی اتفاق افتاده 
است؛ راه  دشواری طی شده که راه کمی نبوده است، لذا 
باید از زحماتی که در حوزۀ علوم انسانی کشیده شده است، 

قدردانی و تشکر بکنیم.«

)مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم هفته پژوهش؛ 13۹7(
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مصوبه هیأت امنا دربارۀ »ماموریت به پژوهشگاه برای انجام طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی 

معطوف به نقش آفرینی آن در پیشرفت کشور«
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مختلف علوم انسانيزمینه هاي موسسه فعال در  12

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي

ادغام

1360سال 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1370سال  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي

امتغییر ن

تاریخچۀ کوتاه فرآیند شکل گیری پژوهشگاه



۹

تاریخچۀ کوتاه فرآیند شکل گیری پژوهشگاه

چشم انداز پژوهشگاه

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در افق 1404، سازمانی است با منزلت ملي و بین المللي 
و مرجعیت علمی، پیشرو درخلق اندیشه های نو، توسعه و اعتالی علوم انساني و شنا ساندن فرهنگ و 

تمدن اسالمی، با تعامل سازنده در عرصه ملی، منطقه ای، آسیایی و جهانی.

مأموریت پژوهشگاه

ماموریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در چارچوب برنامه های کالن وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و بر پایه باورها و ارزش های دینی، بومی و ملی، انجام پژوهش های بنیادی،  کاربردی و توسعه ای 
و نیز نظریه پردازی، آینده اندیشی، ترویج دانش و اعتالی علوم انسانی در قلمرو میراث های فکری، تاریخی، 
ادبی، علمی، فرهنگی و زبانی تمدن ایرانی- اسالمی، با بهره گیری از دستاوردهای دانش نوین و نقد 

خالقانه دیدگاه ها و آثار علوم انسانی در بستر شبکه نخبگانی است. 

برنامۀ دوم راهبردی توسعۀ پژوهشگاه
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مزیت های پژوهشگاه

منابع و سرمایه انسانی متعهد، کارآمد و بعضًا دارای اعتبار بین المللی
انگیزه قوی و تجربه موفق در کاربردی سازی علوم انسانی منطبق با نیازهای جامعه و 

ارزش های دینی
پیشگام در مواجهه با چالش ها و آسیب های اجتماعی

اهتمام ویژه در در پیوند پژوهش های علوم انسانی با حوزه صنعت
جامعیت و پوشش همه رشته های علوم و توان عملی پژوهش گروهی و بین رشته ای

بیش از 55 سال سابقه و انباشت تجربه پژوهشی
دارای منزلت و مرجعیت نظری و کاربردی در سطح ملی
تعامل سازنده درعرصۀ ملّی، منطقه ای، آسیایی و جهانی

استقرار شبکه ملی نخبگانی علوم انسانی و افزایش مشارکت جدی آنان با اجرای طرح جامع 
اعتالی علوم انسانی

جذب سرمایه انسانی سرآمد و متخصص جوان
ورود به عرصۀ عملی تحقیقات ملی ) طرح توانمند سازی اجتماع محور مناطق محروم مکران(

استقرار و روزآمدی پرتال جامع علوم انسانی
هیأت ممیزۀ مستقل

کتابخانه تخصصی کم نظیر در حوزه علوم انسانی
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55 سال سابقه 
3000 استاد در شبکه نخبگانی  

145 عضو هیأت علمی
 9 پژوهشکده

 2 مرکز
21 مجله علمی- پژوهشی 

60 کتاب در سال 
1336 نشریه و 10063 مقاله در بزرگترین پرتال در 

سطح جهان فارسی زبان پژوهشی علوم انسانی
22 جایزه از جشنواره های مختلف داخلی و بین الملی علوم 

انسانی
بیش از 2000 طرح پژوهشی

جامعیت همۀ رشته ها
توان و تجربه بین رشته ای

قطب علمی زبان شناسی

پیشتاز در کاربردی سازی علوم انسانی، به ویژه 
در حوزۀ علوم انسانی و صنعت، برگزاری مستمر 

جشنواره ها و همایش های ملی کاربردی

پیشتاز در ترویجی سازی علوم انسانی با 
برگزاری هر ساله حداقل 100 کارگاه، 

درس گفتار و 250 نشست با استناد به تعداد 
مراجعان در تراز اّول در کشور 

دارای برند در حوزۀ زبان شناسی، 
ادبیات، فرهنگ و تمدن ایرانی- 

اسالمی و اعضای هیأت علمی مرجع،  
سرآمد در سطح ملّی و فراملّی

رتبۀ اول وب سایت های پژوهشی ایران و
 رتبۀ سوم در آسیای غربی بر اساس 

استاندارهای وبومتریک 

ارتقاء 630 پله ای پرتال در رتبۀ الکسا 
و رسیدن به رتبۀ 311 جهانی در سال 

1397
بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی آسیا،
نماد تمدنی ایرانی-اسالمی معاصر در 

حوزۀ علوم انسانی و فرهنگ

اثرگذار در عرصۀ سیاست گذاری در 
کشور با انتشار دائمی گزارش های 
راهبردی و توصیه های سیاستی و 

سایت پراستناد

ظرفیت ویژۀ دیپلماسی فرهنگی و 
تمدنی  به عنوان پشتوانۀ دیپلماسی 

سیاسی و اقتصادی به ویژه در 
شرایط تحریم
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  www.pldb.ihcs.ac.ir
     پایگاه داده های زبان فارسی و طرح ملی برنامه ریزی زبانی در ایران و جایگاه آن در جلوگیری از 

فرسایش زبان فارسی 

اجرای مجموعه و منظومه طرح های شاخص و کالن جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور 
)شامل 130 طرح پژوهشی تعریف شده و 50 طرح در دست اجرا( از جمله: بررسی وضعیت تحصیل و 

مهارت دانشجویان در رشته های گوناگون علوم انسانی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

مجموعه فعالیت های پژوهشی پیرامون اقتصاد مقاومتی مجموعه مقاالت حمایت از تولید ملی و کاالی 
ایرانی و رونق تولید

اجرای پروژۀ ملی آموزش زبان  فارسی به غیر فارسی زبانان

گزارش  راهبردی تحلیل هیدروهژومونیک خشونت و عوارض اجتماعی کم آبی در ایران امروز؛ گزارش 
راهبردی ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران؛ تجزیه و تحلیل تصمیم سازی رژیم های حکمرانی 

آب در وقایع جدی

اجرای طرح توانمندسازی اجتماع محور مناطق محروم سواحل مکران

راه اندازی پژوهشکده علوم انسانی کاربردی و  مرکز نوآوری علوم انسانی و آمادگی برای جلب استارتاپ با 
حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

تجزیه و تحلیل خدمات کارشناسی به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی

طرح پژوهشی نقش برنامه های آموزشی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ها در پیشرفت و توسعه ایران

نمونه  فعالیت های پژوهشی برجسته
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پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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تاریخچه
پرتال جامع علوم انسانی، بیش از هشت سال است که با  هدف برقراری عدالت پژوهشی راه اندازی 
شده است. این پرتال نسخۀ الکترونیک  مقاالت حوزۀ علوم انسانی و اسالمی را به صورت رایگان در 
اختیار مخاطبان قرار می دهد، به نحوی که همۀ پژوهشگران در اقصی نقاط جهان به راحتی و بدون 
پرداخت هزینه قادر به جستجو، مشاهده و دریافت رایگان نسخۀ الکترونیک مقاالت فارسی همراه با 

دسته بندی موضوعی خواهند بود.
آنچه پرتال جامع علوم انسانی )ensani.ir( را از سایر بانک های اطالعاتی مشابه متمایز نموده است، 
دسترسی طبقه بندی شدۀ موضوعی به مقاالت، عالوه بر امکان دسترسی از طریق جستجو و مراجعه به 

صفحه اختصاصی مجالت است. 
تمامی مقاالت موجود در پرتال توسط کارشناسان متخصص حوزه های مختلف علوم انسانی و اسالمی 
براساس محتوای اثر، در بیش از 3200 حوزۀ تخصصی زیرمجموعۀ رشته های ادبیات، اقتصاد، تاریخ، 
علوم اسالمی،  ارتباطات،  و  علوم اجتماعی  زبان شناسی،  روان شناسی،  حقوق،  جغرافیا،  بدنی،  تربیت 
علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم کتابداری، فلسفه و منطق، مدیریت و حسابداری، مطالعات  زنان و 

مطالعات هنر، طبقه بندی شده و در دسترس است.
در  علمی  نشریه  از 1370  بیش  میزبان شمارگان مختلف  انسانی  علوم  آبان ماه 13۹8پرتال جامع  تا 
حوزه های مختلف علوم انسانی و اسالمی است، که در کنار نشریاِت به روز،  برخی از نشریات تاریخی، 

علمی و ادبی منتشر شده از  سال 1300 نیز اسکن شده و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.
از لحاظ صاحبان آثار نیز، بیش از 150 هزار »صاحب اثر« در پرتال دارای مطلب ثبت شده هستند که 

هر نویسنده صفحه ای اختصاصی از آثار تولیدی خود دارد که با جستجو قابل دسترس خواهد بود.

پرتال پژوهشگاه
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www.ensani.ir

بازدید از پرتال
در پرتال جامع علوم انسانی با توجه به امکانات موجود سعی شده است تا در حداقل زمان ممکن، اقدام به 
به روزرسانی نشریات موجود و دارای موافقت نامه، شود. با این وجود در مورد برخی نشریات هنوز مجوزهای 

الزم وجود ندارد و نیازمند رایزنی و کسب اجازه برای درج و به روزرسانی مقاالت در پرتال هستند.
پرتال جامع علوم انسانی از تمام اساتید، پژوهشگران و همکارانی که به نحوی با نشریات مختلف حوزۀ 
علوم انسانی و اسالمی در ارتباط بوده اند و خأل حضور این نشریات را در پرتال احساس می کنند، دعوت 
می کند تا با برقراری ارتباط میان پرتال و صاحبان نشریات، زمینۀ همکاری و درج مقاالت آنها را در پرتال 

فراهم آورند.

       بیش از 10میلیون و 500 هزار مراجعه کننده از 150 کشور بازدید کننده در سال ۹8

      دریافت بیش از 12میلیون داده تمام متن از پرتال
      میانگین بازدیدکنندگان از پرتال در این مدت، 29هزار نفر در هر روز 
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(1397)پله اي در رتبه الکسا  620ارتقا 

1397الکسا در اسفند  311رتبه 

سال فعالیت
1392

سال
 1393

سال
 1394

سال 
1395

سال 
1396

سال 
1397

سال 
1398

 تعداد مقاالت بارگذاري
شده

11230117691372115262100631238327189

تعداد کل نشریات 
موجود

1070110011501250133613701370

ه میانگین بازدید روزان
از پرتال

-300003200031000336262199229521

270240610423311617-رتبه الکسا
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ارتقاء فعالیت های پژوهشی
)ورود به جرگۀ پژوهش های اثرگذارمؤسسات علمی نسل چهارم(
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مقایسۀ سرانه تولید علم

0/27 0/22 0/28
0/38

0/58 0/50 0/53

0/83
0/۹6

1/5
1/7

1/6 1/63 1/66

0/2۹
0/40

0/77
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0/77

0/51 0/45

0/0
0/2
0/4
0/6
0/8
1/0
1/2
1/4
1/6
1/8

13۹2سال  13۹3سال  13۹4سال  13۹5سال  13۹6سال  13۹7سال  13۹8سال

سرانه طرح هاي پایان یافته پژوهشي-سرانه مقاله هاي علمي سرانه کتاب هاي چاپ شده

0/27 0/22 0/28
0/38

0/58 0/50 0/53

0/83
0/۹6

1/5
1/7

1/6 1/63 1/66

0/2۹
0/40

0/77
0/67

0/77

0/51 0/45

0/0
0/2
0/4
0/6
0/8
1/0
1/2
1/4
1/6
1/8

13۹2سال  13۹3سال  13۹4سال  13۹5سال  13۹6سال  13۹7سال  13۹8سال

سرانه طرح هاي پایان یافته پژوهشي-سرانه مقاله هاي علمي سرانه کتاب هاي چاپ شده

میزان تغییرات سرانه کتاب های چاپ شده اعضای هیأت علمی از سال ۹2 تا سال ۹8: %55+

میزان تغییرات سرانۀ مقاله های علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی از سال ۹2 تا سال ۹8: %100 +

میزان تغییرات سرانۀ طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی از سال ۹2 تا سال ۹8: %۹6 +
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13۹2سال  13۹3سال  13۹4سال  13۹5سال  13۹6سال  13۹7سال  13۹8سال 

فعالیت های دفترکرسی های نقد، نوآوری ونظریه پردازی
)تاسیس 1394(

میزان تغییرات تعداد کرسی های برگزار شده از سال ۹4 تا سال ۹8: %55+
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مقایسه فعالیت های مهم ترویجی سازی 

و عمومی سازی علم پژوهشگاه علوم انسانی )در پنج سال اخیر(

2

12
8

0 2

14

0 0

38

2

14

60

0
10
20
30
40
50
60
70

13۹6و  13۹5 13۹7 13۹8

پایان یافته در حال اجرا در مرحله پیگیري مجموع

طرح های کاربردی پژوهشگاه به تفکیک سال

میزان تغییرات مجموع طرح های کاربردی پژوهشگاه از سال ۹5 تا سال۹8: %2۹00 +
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مقایسه فعالیت های مهم ترویجی سازی 

و عمومی سازی علم پژوهشگاه علوم انسانی )در پنج سال اخیر(

 میزان تغییرات مجموع فعالیت های مهم ترویجی سازی و عمومی سازی علم از سال ۹2 تا سال ۹8: %208 +

160 11۹
1۹1 223

313 350

541

28 30 64
145 131 132

58

۹ 4 7 11 17 30 10

1۹7 153
252

37۹
461

562 602
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13۹2سال  13۹3سال  13۹4سال  13۹5سال  13۹6سال  13۹7سال  13۹8سال

نشست کارگاه و درسگفتار همایش مجموع فعالیت ها
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ترفیع اعضای هیأت علمی 94-98

گرنت دریافت شده توسط اعضای هیأت علمی 94-97
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آمار ارتقاء یافتگان اعضای هیأت علمی 94-98

868

37۹6
2003 2374

5782

0
2000
4000
6000
8000

13۹4 13۹5 13۹6 13۹7 13۹8
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155

0
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100
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13۹4سال  13۹5سال  13۹6سال  13۹7سال 

میزان تعداد گرنت دریافت شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از سال ۹2 تا سال ۹7، %48 +

تغییرات هزینه های مصوب گرنت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از سال ۹2 تا سال ۹8: %566 +

تخصیص اعتبارات و هزینه ها 94-98
هزینه های مصوب

میزان تغییرات تعداد ترفیع اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از سال ۹2 تا سال ۹8:  %52-
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آمار ارتقاء یافتگان اعضای هیأت علمی 94-98

41

20 22
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0

12

29

16
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3 4 2

دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم
تعداد کل ارتقاء از مربي به استادیاري ارتقاء از استاد یاري به دانشیاري ارتقاء از دانشیاري به استادي
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92 93 94 95 96 97

4
4

23 13

20

34

نشست، کارگاه و همایش های تخصصی 

اثربخشی فعالیت های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

8 10
51 111

111
100

92 93 94 95 96 97

مقاالت علمی نقد

تعداد نشست و کارگاه  و همایش های تخصصی برگزار شده شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، از سال ۹2 تا 

سال ۹7، 7.5 برابر افزایش یافته است.

تعداد مقاالت علمی نقد، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، از سال ۹2 تا سال ۹7، 11.5 برابر افزایش یافته است.



25
6%

7%
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10%

37%

34%

انتقادییادداشتهای

92

93

94

95

96

97

تعداد یادداشت های انتقادی، شورای بررسی 

متون و کتب علوم انسانی، از سال ۹2 تا 

سال ۹7، 4.5 برابر افزایش یافته است.
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عناوین تعدادی از طرح های پژوهشی با رویکرد دینی و بومی

ظرفیت های نمایشی و داستانی در مقتل های واقعه کربال

نگاهی نو به نظریۀ سلوک عرفانی در اسالم

ــي در تحکیــم هویــت  ــان و ادبیــات عرب تحلیــل نقــش و کارکــرد رشــتۀ زب

ــي فرهنــگ اســالمي ایران

عقالنیت و زنانگي در اسالم

بازخوانی انتقادی تمدن تاریخ اسالم و بازآفرینی تمدن آیندۀ اسالمی 

بررســی و تحلیــل مطالعــات امنیــت اجتماعــی ایــران: حــوزۀ جهانــی، ملــی 

و اســالمی 

مبانی، مؤلفه ها و شاخص های دینداری در اسالم

تحلیــل نســبت های ادبیــات فارســی و تمــدن ایرانی-اســالمی )قــرن چهــارم 

تــا قــرن ششــم هجــری(
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عناوین تعدادی از همایش های  با رویکرد دینی و بومی

ــه  ــان ب ــان و عرف ــفه، کالم، ادی ــخگویی فلس ــای پاس ــش »ظرفیت ه همای

امــروز« چالش هــای 

همایش ملی »استاد شهید مرتضی مطهری و  مطالعات قرآنی معاصر«

سلسله همایش های ملی »میثاق علوی« 

همایش ملی »بیداری اسالمی«

همایش بین المللی »حکومت علوی« 

همایش ملی »نهج البالغه در آراء و اندیشه های اسالم شناسان«

همایش های ادواری بین المللی »نهج البالغه پژوهان جهان«

جشنواره و کنگرۀ بین المللی »امام علی)ع( پژوهی«
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عناوین تعدادی از فصل نامه های تخصصی با رویکرد دینی و بومی

آفاق الحضاره االسالمیه 
پژوهش نامۀ علوی

پژوهش نامۀ علم و دین
مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی

نقد نامۀ فلسفه و کالم ادیان و عرفان 
حکمت معاصر 

فلسفۀ علم 
و ... 

چاپ بیش از 35 عنوان کتاب با موضوعیت دینی از 1393 تا 1398



2۹

عناوین تعدادی از کتب چاپ شده با رویکرد دینی و بومی

دین و روابط بین الملل 
فقه سیاسی در اسالم

شیعه شناسی معاصر اهل سنت )2 جلد( 
حکومت اسالمی و حکم حجاب

دین در زمینه و زمانۀ مدرن
زبان دین و باور به خدا 
تربیت دینی در مدارس

تاریخ نجف
در جستجوی کتاب علی)ع(

تصویرپــردازی هنــری در قــرآن کریــم بــا تکیــه بــر ســوره های 
دهــر، مدثــر، ق، مرســالت، مططفیــن

نماد عاشورا در شعر شاعران معاصر
و ...
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نمونه هایی از فعالیت های دینی و بومی پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی

کاوش در مسائل مربوط به کاربست آموزه های اهل بیت)ع( در شناخت و فهم قرآن با توجه به ارتباط 
وثیق قرآن و تشیع

بسط و تعمیق مطالعات میان رشته ای در مسیر تولید علم و افزایش آگاهی در حیطۀ مطالعات قرآنی
شناخت و واکاوی مسائل پژوهش در حیطۀ مطالعات قرآنی، متناسب با نیازهای روز ایران اسالمی 

وجهان اسالم
گسترش همکاری های علمی-فرهنگی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه ای و 

بین المللی با هدف معرفی »قرآن به مثابه کتاب انسان ساز و نجات بخش نوع بشر
اجرای طرح های پژوهشی 

برگزاری همایش های تخصصی داخلی و بین المللی 
برگزاری نشست های تخصصی، سخنرانی، کارگاه آموزشی داخلی و بین المللی، درسگفتار

برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و در رشته علوم قرآنی و حدیث 
تأسیس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی و انتشار فصلنامه »مطالعات میان رشته ای 

قرآن کریم«
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عناوین تعدادی از نشست های علمی با رویکرد دینی و بومی

بیش از 48 نشست تخصصی با عنوان »نظام سیاسی اسالم«

نشست تخصصی »دولت در صدر اسالم«

نشست علمی »جهاد و ترور در اسالم«

نشست علمی »زن در اسالم«

نشست علمی »دالیل افول معتزله در جهان اسالم«

ــن  ــان دی ــوگ می ــناختی در دیال ــوالت نشانه ش ــی »تح ــت تخصص نشس

ــینما« و س

نشست علمی »دین، فرهنگ و فناوری«

برگزاری بیش از 60 نشست علمی در خصوص امام علی)ع(
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افتخارات و جوایز پژوهشگاه 

در پنج سال اخیر
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دهمین جشنوارۀ فارابی          دکتر سیدمحمدهادي گرامي

سی و پنجمین جایزۀ ادبی جالل آل احمد          دکتر حسین صافی پیرلوجه

چهارمین کتاب سال اعضاي هیأت علمي دانشگاه هاي کشور ) جشنوارۀ عالمه دهخدا(             دکتر سیدمحمدهادي گرامي 

بیست و پنجمین جشنوارۀ ملي کتاب سال دانشجویي           دکتر زهرا محققیان

برترین های پژوهش فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی           دکتر نعمت اهلل فاضلی

نخستین جایزۀ پژوهشی سینمایی          دکتر سیدمحسن علوی پور

پنجمین جشنوارۀ بین المللی امام علی)ع(          دکتر مریم صانع پور

 جایزۀ ادبی پروین اعتصامی          دکتر روح انگیز کراچی

جایزۀ علمی- ادبی دکتر طاهره صفارزاده          دکتر معصومه نعمتی قزوینی

دومین جشنوارۀ محصوالت فرهنگي-  پژوهشي اسالم و مسیحیت          دکتر صفورا برومند

عنوان پیشکسوت در حوزۀ سواد رسانه از وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات           دکتر بهاره نصیری 

سیزدهمین  جشنوارۀ ملي نقد کتاب معاونت فرهنگي وزارت ارشاد           دکتر مالک شجاعي جشوقاني

 شانزدهمین دورۀ جایزۀ پایان نامۀ سال دانشجویي، در بخش فلسفه و ادیان و عرفان و کالم          دکتر سیده زهرا مبلغ

جشنوارۀ بین المللی فارابی          دکتر شهرام یوسفی فر

بیست و دومین دورۀ جشنواره کتاب سال دانشجویی           دکتر محمدمهدی اردبیلی

جشنوارۀ نقد کتاب13۹7          عباس معدن دار آرانی
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استاد نمونه کشوری 13۹8        دکتر تقی پورنامداریان

دکتر مصطفی همدانی جشنوارۀ  نقد کتاب13۹7  

جشنوارۀ  نقد کتاب13۹7   دکتر سیدمصطفی شهرآیینی

جشنوارۀ  نقد کتاب13۹7              دکتر وحید مقدم و هادی امیری

دکترخسرو باقری نوع پرست جشنوارۀ  نقد کتاب13۹7  

دکترعباس خلجی جشنوارۀ نقد کتاب13۹7  

دکترحمید عسکری رابری جشنوارۀ  نقد کتاب13۹7  

  

افتخارات و جوایز )97 -92( 
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طرح های بزرگ تمدنی- هویتی 
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طرح های بزرگ تمدنی-هویتی

http://pldb.ihcs.ac.ir:  نشاني اینترنتي وبگاه

فرهنگ جامع فارسي میانه-فارسي نو

تمام  شامل  زبانه  دو  دایرۀ المعارفي(  مقابل  )در  زبان شناختي  فرهنگ  این   
واژه هاي متون فارسي میانه زردشتي، آوانگاري، توضیحات معنایي و ارجاعات 
متني هر واژه است. پیکرۀ این فرهنگ و منابعي که براي استخراج اطالعات 
به  نوشتاري و محدود  نوع  از  تنها  بررسي مي شوند،  الزم و تدوین فرهنگ 
متوني است که به زبان فارسي میانه و خط فارسي میانه کتابي نوشته شده اند. 
آغاز کار )سال 1363(  بلند است که در  پیکره شامل 62 متن کوتاه و  این 
تعدادي از آنها به عنوان پیکرۀ اولیه برگزیده شدند. واژه های این کتاب ها به 

تدریج وارد فرهنگ می شود که از این میان واژه هایی که با حروف
                                                                                             

 آغاز شده، آماده و بر روی سایت قرار گرفته است.



37

پایگاه داده هاي زبان فارسي

http://pahlavazh.ihcs.ac.ir:  وبگاهنشاني اینترنتي 

از  مجموعه ای  فارسی(،  زبان  )دادگان  فارسی  زبان  داده های  پایگاه 
فارسی  زبان  تاریخی  دوره های  و  زبانی  گونه های  از  متفاوت  پیکره های 
است که به همراه نرم افزارهای جستجو، بازیابی، پردازش و فهرست گیری 
در  فارسی  زبان  پژوهندگان  همۀ  دسترس  در  تعاملی  و  برخط  به صورت 

سراسر جهان قرار دارد.
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طرح های بزرگ تمدنی-هویتی

آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسي زبانان )آزوفا( 

توجه به زبان فارسی در خارج از کشور، به دلیل جایگاه فرهنگی و تمدنی 
ایران، تنوع مخاطبان و گسترۀ جغرافیایی این زبان و نیز تحوالت انقالب 
اسناد  و  رهبري  معظم  مقام  تأکید  مورد  گذشته  دهۀ  چند  در  اسالمي، 
برنامه های  اولویت  در  نتیجتًا،  و  ایران،  اسالمي  جمهوري  باالدستي 
برون مرزی کشور قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهشگاه علوم انساني در 
حوزۀ آموزش زبان فارسي و ترویج فرهنگ ایران برای غیرفارسي زبانان 
پیوسته مشارکت فعال داشته و با اعزام استاد،  همکاري علمي با نهادهاي 
این حوزه  از حامیان عمدۀ  اجراي طرح هاي پژوهشي مستقل  متولي و 
برای  به شمار مي آید. دو مجموعۀ »زبان فارسی« و »فارسی گفتاری« 
در  تدریس  برای  پژوهشگاه  شاخص  آموزشی  آثار  از  زبانان  غیرفارسی 

داخل و خارج از کشور است.



3۹

طرح بزرگ برنامه ریزی زبانی

نیاز  و  مدیریتی  تغییرات  به  وابستگی  بدون  و  پایدار  برنامه های  طرح  به  نیاز 
به سیاست های کالن، منجر به تدوین یک برنامۀ جامع و بلندمدت در حوزۀ 
چارچوب  در  و  اجتماعی  زبان شناسی  میان رشته ای  رویکرد  با  زبانی،  مسائل 
طرحنامۀ  نهایی  شد.    Language Planning زبان  برنامه ریزی  مبحث 

شامل اجرای سه طرح پژوهشی ذیل است:
1- بررسی وضعیت کنونی مطالعات برنامه ریزی زبانی در جهان 

چندین  در  زبانی  برنامه ریزی  درآمدۀ  اجرا  به  نمونۀ  چند  موردی  بررسی   -2
کشور

3- بررسی پیشینۀ برنامه ریزی زبانی در ایران و شناسایی مسائل زبانی جامعۀ 
امروز ایرن
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طرح های راهبردی و کاربردی پژوهشگاه
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طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

طرح اعتال مجموعه ای از فعالیت های پژوهشی وترویجی است که از سال 13۹5 در پژوهشگاه آغاز 
به کار کرده است و از سال 13۹6 وارد مرحلۀ عملیاتی و اجرای طرح شده است.

اهداف طرح:
  تقویت پژوهش های  مسئله محور، نیاز محور، بومی گرایی و منطبق با  ارزش های دینی به منظور  
ارتقای نقش آفرینی علوم انسانی در برنامه ریزی های توسعۀ علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و 
معطوف به پیشرفت کشور و کمک به مسئوالن و مجریان از طریق اجرای پژوهش های توسعه ای، 

کاربردی و نیاز  محور و گزارش های راهبردی 
  گفتمان سازی و فعالیت های علمی-ترویجی در خصوص ضرورت اثربخشی علوم انسانی در پیشرفت 

جامعۀ  اسالمی از طریق  نشست های نخبگانی، سخنرانی علمی و انتشار نشریه وسایت و....((
  شبکه سازی محققان علوم انسانی دغدغه مند و اثربخش معطوف به حل مشکالت کشور 

راهبردی،   گزارش های  کتاب،  تحقیق،  )گزارش  فاخر علمی-پژوهشی  و عرضۀ محصوالت  تولید   
گزارش های توصیه ای ، سیاستی... ( 

چشم اندازهای طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

افزایش کارآمدی فارغ التحصیالن علوم انسانی 
ارتقاء اثربخشی علوم انسانی بر پیشرفت و توسعۀ کشور

بستر سازی برای تأثیرگذاری بیشتر علوم انسانی در عرصه های
 گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور
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طرح های راهبردی و کاربردی پژوهشگاه
 به نام خدا

 
 فعالیت های پژوهشی

یف
رد

 

 تعداد موضوع
96-98 

 208 طرح نامه های دریافتی   1
 61 )پایان یافته+درحال اجرا( های پذیرفته شده طرح  2
 27 طرح های پایان یافته )انتشار یافته+در آستانه انتشار( 3
 11 منتشر شده  گزارش طرح 4
 34 در دست انجامطرح های   5

 
 ویجی سازی و تقویت شبکه نخبگانیفعالیت های تر

 98-96 جمع موضوع ردیف
 نشست 28 های نخبگانی و سخنرانی علمی مرتبط با طرح هابرگزاری نشست  1
 5 همکاری در همایش های ملی  2
 4 کارگاه های تخصصی  3

 
 منشورات طرح

 98-96 موضوع ردیف
 28 مقاالت مستخرج از طرح    1
 21 گزارش طرح ها 2
 مجلد 11  کتاب های مستخرج از طرح ها  3
 شماره 5  انتشار فصل نامه طرح جامع اعتالء 4
 گزارش 17  گزارش راهبردی و توصیه های سیاستی 5
 گزارش 14 گزارش های راهبردی و توصیه های سیاستی مستخرج از طرح ها  6
 گونه 11  دیگر فعالیت های چند رسانه ای؛ بروشور؛ کاتالوگ؛ خبرنامه؛ کارنامه 7
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طرح بزرگ کارفرمایی توانمندسازی اجتماع محورمناطق محروم مکران 

انجام فاز اول و دوم مطالعات نظری و ارائه الگو 

تشکیل چهار کمیتۀ راهبردی با حضور نمایندگان سازمان برنامه، گروه های محلی، سرمایه گذاران 

و دستگاه های ذینفع

پیگیری طرح های اولیۀ تجاری اجتماع محور برای سرمایه گذاری زیرنظر سازمان بودجه

انتخاب شش روستای الگو و توانمندسازی مردم و جلب حمایت حکمرانان محلی
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مناطق محروم مکران 
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طرح های کارفرمایی پایان یافته )95-97(

ارزیابی عملکرد بنگاه های 
خصوصی شده 

کارفرما: سازمان خصوصی سازی

بومی گزینی در شرکت ملی 
گاز 

شرکت ملی گاز ایران

ارزیابی عملکرد خانه های 
امید در حل مسائل سالمندی

کارفرما: وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی 

طراحی نظام کاربردی سازی 
و مهارت آفرینی در علوم 

انسانی و هنر

کارفرما: وزارت علوم؛ تحقیقات 
و فناوری

طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی 
بر خط مهارت درک مطلب خواندن 

فارسی آمزان با قابلیت تعامل دوسویه 
میان کاربر و نرم افزار

صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور )مشترک با پژوهشگاه(

ارزیابی نقش سازمان های 
مردم نهاد در شناسایی و حل 

مسائل سالمندی

تحلیل روایت های داستانی 
بیماران زبان پریشی

کارفرما: معاونت علمی فناوری ستاد 
راهبردی علوم و فناوری های شناختی

تدوین برنامۀ جامع راهبردی 
زبانی

کارفرما: وزارت علوم؛ تحقیقات 
و فناوری

ارزیابی عملکرد کانون های 
سالمندی )نمونه موردی کانون های 

جهاندیدگان شهر تهران(

کارفرما: وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی 

کارفرما: وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی 
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توانمندسازی اجتماع محور 
منطقه مکران

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه

تبیین ظرفیت جایگاه بین المللی 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمی با 

تأکید بر علوم انسانی و هنر 

کارفرما: وزارت علوم؛ تحقیقات 
و فناوری

کارگاه آموزشی شیوه های 
فرزندپروری والدین در 

چگونگی استفاده از رسانه ها 

کارفرما: اداره کل امور بانوان 
شهرداری تهران 

تاریخ اجتماعی تأمین اجتماعی در 

ایران  

کارفرما: مؤسسه عالی تأمین 
اجتماعی

تهیه مونوگرافی شهر تهران

کارفرما: دفتر مطالعات شهرداری 
تهران

ایجاد و گسترش پیکره دادگان 

متون فارسی میانه کتابی و تحلیل 

اطالعات زبان شناختی آنها 

کارفرما: صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران کشور

گزارش برای آینده نگر ی 
سیاستگذاری و برنامه ریزی 

در حوزه نشر دانشگاهی 

کارفرما: مرکز نشر دانشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی 
و همایش اقتباس سینما از 

ادبیات 

کارفرما: مدرسه ملی سینما )مشترک با 
پژوهشگاه طرح تراز بین الملل( 

مدیریت ریسک منابع انسانی

کارفرما: شرکت مشارکتی توف 
نورد ایران 

طرح های کارفرمایی پایان یافته )95-97(

طراحی الگویی برای ساخت 

دانشگاه مشتری مدار در ایران 

مبتنی بر دیدگاه های دانشجویان

کارفرما: موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی
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بررسی تاثیر تقویت تفکر مراقبتی 

در مدیران و کارکنان بر میزان 

تاب آوری در دوران تحریم اقتصادی

کارفرما: شرکت تعمیر و بهره برداری 
مپنا 

بررسی و تحلیل تقاضا در بازار 
سینمای ایران

کارفرما: بنیاد سینمایی فارابی

تحلیل روایت های داستانی 
بیماران زبان پریشی

کارفرما: معاونت علمی فناوری ستاد 
راهبردی علوم و فناوری های شناختی

تک نگاری محله اراج

کارفرما: دفتر مطالعات 
شهرداری تهران

تاریخ فکری سینمای ایران 

کارفرما: سازمان سینمایی 
فارابی و پژوهشگاه فرهنگ و هنر

برنامه ریزی راهبردی شرکت 
ستاره درخشان همراه کیش

کارفرما: شرکت ستاره درخشان همراه 
کیش )ستاره اول(

کانون ارزیابی شایستگی های 
مدیران میانی 

کارفرما: سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران

تدوین دستنامه دیجیتال 
سازی و سازماندهی اولیه 

منابع اطالعاتی 

کارفرما: مؤسسه فرهنگی-هنری 
اندیشه فرزانگان خالق

الگوی معیار برای دستور زبان 
قانون 

کارفرما: صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران کشور
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فعالیت های

ترویجی و انتشاراتی



4۹

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

فرهنگ و زبان های باستانی
تاریخ ایران اسالمی
علوم قرآن و حدیث

مدیریت رسانه
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات فارسی
پژوهش علوم اجتماعی

فلسفه دین
علوم اقتصادی

دین و رسانه

رشته هاي مقطع دکتري

علوم سیاسی
فسسفه علم و فناوری

انقالب و تمدن اسالمی
فلسفه دین

تاریخ علم دوره اسالمی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ایران بعد از اسالم
فرهنگ و زبان های باستانی

حکمت متعالیه

پژوهشگاه از سال 1368، با هدف پرورش پژوهشگران متخصص در حوزه های مورد نیاز علوم انسانی، اقدام 
به برگزاری دوره های آموزشی در کنار کار اصلی پژوهشی خویش کرده است. نخستین رشته های مقطع 
کارشناسی ارشد پژوهشگاه زبان و ادبیات فارسی؛ تاریخ ایران دورۀ اسالمی و زبان شناسی همگانی، بودند 
و در سال 1376 با تأسیس رشتۀ علوم سیاسی، پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی پژوهشگاه 
آغاز شد. از آن زمان تاکنون متناسب با نیاز جامعه علوم انسانی کشور، موّفق به راه اندازی 14 رشته در مقطع 

کارشناسی ارشد و 10 رشته در مقطع دکتری تخصصی شده است.

تحصیالت  تکمیلی
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تاریخچه
دبیرخانه  با  مکرر  هماهنگي هاي  سال ۹4 طی  پاییز  در  نوآوري  و  نقد  نظریه پردازي  دفترکرسي هاي 
حمایت از کرسي ها و دریافت آیین نامه هاي مرتبط کار خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون جلسات 
متعدد کرسیهای ترویجی به سه شکل »نقد ایده علمی، عرضه ایده علمی، مناظره« و کرسی تخصصی 
نظریه پردازی با حضور استادان و ناقدان از دانشگاه های مختلف کشور در پژوهشگاه برگزار شده است 
که تعداد برگزاری این کرسی ها در طول سال های اخیر در مجموع به 30 جلسه در رشته های مختلف 

علوم انسانی رسیده است.

دفتر کرسی های نظریه پردازی، نقد و نوآوری

انتشارات
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چــاپ بیش از 22 مجله علمي-پژوهشي و علمي-ترویجي در رشته های گوناگون علوم انسانی

چاپ بیش از 250 عنوان کتاب در چهار سال اخیر

آمار کتاب های انتشارات سال 93 الی 96

انتشارات
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فعالیت هایی که به منظور آموزش علوم، کاربردی کردن و همگانی کردن آن صورت می گیرد، ترویج 
علم می گویند. ترویجی سازی یکی از راهبردهای جدید پژوهشگاه است که از سال 13۹3 با تاسیس 
مرکز آموزش های آزاد تخصصی به عرضه مهم ترین دستاوردها و نتایج علمی پژوهشگران اقدام کرده 

است. ترویج و همگاني کردن علم نقش مهمی در زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگی جامعه دارد.
مرکز با برگزاری 605 دوره آموزشی و تعلیم و تربیت ۹587 نفر دانش آموخته، در حال ورود به فضای 

آموزش های الکترونیکی و توسعه و گسترش ترویجي سازي است.
روند برگزاري دوره های آموزشی تخصصي مرکز به شرح زیر است:

مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه
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پژوهشکده ها و مراکز
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پژوهشکده ها

1. پژوهشکدۀ اخالق و تربیت

تاریخچه
به پژوهش های  نیاز جامعه  به  پاسخ  تربیت در  پژوهشکدۀ اخالق و 
جامع، بنیادین، و کاربردی در حوزه های اخالق بنیادین و کاربردی، 
تعلیم و تربیت، و روان شناسی و علم النفس در سال 13۹0 در ساختار 
نوین سازمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تصویب 
ساختار  گردید.  راه اندازی   13۹3 سال  در  رسمی  طور  به  اما  رسید، 
اخالق«،   بنیادین  »مطالعات  پژوهشی  گروه  چهار  از  پژوهشکده 
»مطالعات کاربردی اخالق«، »فلسفه تعلیم و تربیت« و »علم النفس 

و روان شناسی« تشکیل شده است.
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2. پژوهشکدۀ اندیشه سیاسي، انقالب و تمدن 
اسالمي

تاریخچه
گروه اندیشۀ سیاسي اسالم در سال 1374 راه اندازي شد. این گروه در 
طي سال هاي متمادي با تشکیل جلسات علمي نسبت به چاپ مقاالت 
پژوهشکدۀ  است.  کرده  اقدام  سیاسي  اندیشۀ  زمینه  در  کتاب هایي  و 
علوم  پژوهشکدۀ  از  مستقل  پژوهشکده اي  اسالمي  تمدن  و  انقالب 

سیاسي است که در سال 138۹ تأسیس شده است. این پژوهشکده نیز تحت همین عنوان یک دوره 
دانشجوي دکتري پذیرفت.

پژوهشکدۀ  و  سیاسي  علوم  پژوهشکدۀ   13۹1 سال  در  پژوهشگاه  داخلي  ساختار  تغییر  به  عنایت  با 
انقالب و تمدن اسالمي ادغام شد و با عنوان جدید پژوهشکدۀ اندیشه سیاسي، انقالب و تمدن اسالمي 

فعالیت خود را آغاز کرد.
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پژوهشکده ها

3. پژوهشکدۀ حکمت معاصر

تاریخچه
امناي  به ساختار مصوب هیأت  توجه  با  معاصر  پژوهشکدۀ حکمت 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال 13۹0 تأسیس 
شده و در حال حاضر در سه گروه پژوهشي با عناوین »کالم و فلسفه 
معاصر«  اسالمي  »حکمت  و  عرفان«  تطبیقي  »مطالعات  دین«، 

فعالیت هاي خود را سامان داده است. 



57

4. پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری

تاریخچه
پژوهشکده اي که اکنون با نام »پژوهشکدۀ دانشنامه نگاري« شناخته مي شود، در واقع »بنیاد دانشنامۀ 
بزرگ فارسي« سال هاي دور است که در 1371ش. به همت استاد احمد بیرشک، استاد گاه شماري 
فرهنگ نویسي،  دایرۀ المعارف نگاري،  حوزۀ  در  پژوهش  بنیاد  این  شد.  تأسیس  برجسته  مترجم  و 
واژگان نگاري و انتشار آثار مرجع را ادامه داد تا در سال 1388 به »بنیاد دانشنامه نگاري ایران« تغییر 
کارنامۀ  را در  ایران  اخذ جوایز کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي  پژوهشکده  این  داد.  نام 
فعالیت هاي خود دارد و آثاري چون زندگینامۀ علمي دانشوران و دانشنامۀ کارآفریني را کتاب دوستان و 

عالقه مندان مي شناسند و چون کاغِذ زر مي برند.
از سال 13۹7 با حکم شوراي گسترش آموزش عالي، بنیاد دانشنامه نگاري ایران با عنوان »پژوهشکدۀ 
دانشنامه نگاري« به »پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي« پیوست و در افق جدید تالش هاي 
خود را با سیزده تن اعضاي هیئت علمي و کارشناسان پژوهشي، ارتباط با مراکز دایرۀ المعارف نویسي 
براي ملل هم فکر، هم فرهنگ و  و  زبان هاي مختلف  به  و فرهنگ هایي  دانشنامه ها  تدوین  و  جهان 
مشترک با ایران را در پیش گرفته است و با برگزاري کارگاه ها و نشست هاي مرتبط، به شکوفایي راز 

دانش در قالب هاي مرجع مي پردازد.
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پژوهشکده ها

5. پژوهشکدۀ زبان شناسی

تاریخچه
پژوهشکدۀ زبان شناسی از بدو تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
در  به شمار می آید.  نهاد  این  پژوهشی  واحدهای  معتبرترین  فرهنگی جزو 
حال  حاضر این پژوهشکده با 23 نفر نیروی انسانی متشکل از 5 استاد، 4 
دانشیار، 5 استادیار، و ۹ دستیار پژوهشی در سه گروه پژوهشِی »زبان شناسی 
فعال  باستانی«  زبان های  و  و »فرهنگ  کاربردی«  نظری«، »زبان شناسی 

است. 
اعتبار  دارای  و  برجسته  استادان  از  بهره مندی  واسطه  به  پژوهشکده  این 
بین المللی در سال 13۹8 موفق به کسب امتیاز » قطب علمی زبان شناسی 
با حضور معاون  نیز در همین سال  آن  آزمایشگاه مجهز  و  پیکره ای« شد 
برومند،  مسعود  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش 

افتتاح شد.
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6. پژوهشکدۀ زبان  و ادبیات

تاریخچه
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  بزرگ  مجموعۀ  در  امروز  آنچه 
ادبیات«  و  زبان  »پژوهشکدۀ  نام  با  فرهنگی  مطالعات 
این  پژوهشکدۀ  بزرگ ترین  و  باسابقه ترین  می شناسیم، 
بنیاد  تعداد اعضای هیأت علمی( است.  )به لحاظ  مجموعه 
را  ایران  فرهنگ  پژوهشکدۀ  در سال 1351  ایران  فرهنگ 
ادبیات، زبان شناسی  برای تربیت پژوهشگران در رشته های 
و تاریخ فرهنگ تأسیس کرد و پس از انحالل آن در سال 
1360 منجر به ایجاد گروهی به نام »زبان و ادبیات فارسی« 

شد که از همان سال، پژوهش های بنیاد فرهنگ ایران را پی گرفت. این گروه در پی تغییر نام مؤسسه 
به پژوهشگاه، نام پژوهشکده گرفت و از آن پس، »پژوهشکدۀ زبان و ادبیات« خوانده شد. در حال 
پژوهشی،  گروه   5 در  پژوهشی  کارشناس   ۹ و  علمی  هیأت  اعضای   18 با  پژوهشکده  این  حاضر 
»پژوهش هاي بنیادین«، »تحقیقات بینارشته اي«، »تحقیقات ادبي در موضوعات مختلف«، »ترجمه« 

و »ادبیات و کاربردهای اجتماعی« مشغول به فعالیت است.
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پژوهشکده ها

7. پژوهشکدۀ علوم تاریخی

تاریخچه
پژوهشکدۀ علوم تاریخی، از جملۀ باسابقه ترین پژوهشکده های 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. هستۀ اولیۀ 
از  پیش  سال های  به  تاریخی  علوم  پژوهشکدۀ  شکل گیری 
با  خورشیدی  چهل  دهۀ  در  می گردد.  باز  اسالمی  انقالب 
تالش عده ای از بزرگان تاریخ کشور، انجمنی علمی با عنوان 
بخش  همراه  به  انجمن  این  شد.  تأسیس  تاریخ«  »انجمن 
تاریخ بنیاد فرهنگ ایران، بنیان پژوهشکده تاریخ را محسوب 
می شوند. بنیاد فرهنگ ایران که در سال 1343 تأسیس شد، 

در چهار بخش از جمله تاریخ ایران فعالیت داشت و گروه تاریخ فعالیت های پژوهشی خود را با انتشار 
کتاب آغاز کرد. پس از انقالب اسالمی و با ادغام دوازده مرکز تحقیقاتی و فرهنگی و تشکیل مؤسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی، گروه تاریخ بنیاد فرهنگ و انجمن تاریخ نیز ادغام و پژوهشکده علوم 
تاریخی در مؤسسه ایجاد شد. پژوهشکدۀ علوم تاریخی با هدف انجام پژوهش های بنیادین در حوزۀ تاریخ 
ایران و آموزش تاریخ پژوهان عالقمند، فعالیت های خود را در 5 گروه »تاریخ اجتماعي ایران«، »تاریخ 
فرهنگي ایران«، »تاریخ سیاسي ایران«، »تاریخ اقتصادی ایران« و »تاریخ ایران فرهنگي« سامان داده 

است.
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8. پژوهشکدۀ غرب شناسی و علم پژوهی

تاریخچه
پژوهشکدۀ غرب شناسی و علم پژوهی از سال 13۹1 و با کنار هم قرار گرفتن دو گروه قدیمی پژوهشگاه 
یعنی گروه غرب شناسی و گروه علم و دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأسیس 
شده  است. درحال حاضر این پژوهشکده در سه گروه پژوهشِی »تاریخ و تمدن غرب«، »فلسفۀ علم و 

فناوری« و »تاریخ علم و تمدن« فعال است. 
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پژوهشکده ها

9. پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر

تاریخچه
پژوهشکدۀ »فرهنگ معاصر«، براساس اساسنامۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 
ـ  فلسفی در حوزۀ فرهنگ و با تکیه بر دستاوردهای علوم  13۹3، به قصد انجام دادن مطالعات نظری 
دربارۀ مسائل مشترک فرهنگ معاصر،  نمایندگان سایر فرهنگ ها،  با  انسانی و ورود در مسیر گفتگو 
در سه گروه پژوهشی »فلسفۀ فرهنگ«، »مطالعات میان فرهنگی«، و »فرهنگ« ایرانی تأسیس شده 

است.
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10. پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

تاریخچه
 1360 سال  از  اجتماعی  مطالعات  پژوهشکدۀ 
و  ارتباطی  »علوم  تحقیقاتی  موسسۀ  قالب  در 
به  توجه  با  و سپس  تأسیس شد  ایران«  توسعۀ 
گسترش مطالعات اجتماعی، این حوزۀ مطالعاتی 
اجتماعی،  علوم  پژوهشکدۀ  به   1372 سال  در 
»بررسی  »جامعه شناسی«،  بخِش   3 بر  مشتمل 

مسایل اجتماعی و فرهنگی«  و »مطالعات توسعه« گسترش یافت. در نهایت، در سال 13۹2 اعضاِی 
ایران«،  »مطالعات  تاریخی  گروه های »جامعه شناسی  پژوهشی شامل  گروه   7 در  مزبور  پژوهشکدۀ 
اسالمی«،  ایرانی-  اندیشۀ  و  »تمدن  ایران«،  روان شناختی  و  اجتماعی  مسائل  »بررسی  توسعه«،  

»جامعه شناسی نظری-فرهنگی«، »مطالعات زنان« و »جامعه و امنیت« توزیع شدند. 
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پژوهشکده ها

11. پژوهشکدۀ مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت

تاریخچه
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  مطالعات  وجوه  توسعه  ضرورت  به  توجه  با 
فرهنگي در زمینۀ علوم انساني و اجتماعي و مباني کاربردي آن ها، »پژوهشکدۀ 
مطالعات تطبیقي اقتصاد« در سال 1376 تأسیس شد. هم اکنون این پژوهشکده 
داراي شش گروه پژوهشي »اندیشه هاي اقتصادي«، »اقتصاد تطبیقي«، »نظام هاي 
»مدیریت  و  پژوهش«  و  دانش  »مدیریت  راهبردي«،  »مدیریت  اقتصادي«، 

فرهنگي« است. 
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12. پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تاریخچه
و  فرهنگ  حوزه های  در  تحقیقات  و  مطالعات  تعمیق  و  توسعه  به منظور 
کار  دستور  در  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  تأسیس  رسانه، 
این  گرفت.  قرار  پژوهشگاه  و  وزارتخانه  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان 
پژوهشکده در سال 13۹2 با سه گروه پژوهشی »مطالعات نظري فرهنگ 
و  ارتباطات«  و  فرهنگ  کاربردي  و  راهبردي  »مطالعات  ارتباطات«،  و 

»مطالعات بینارشته اي فرهنگ« تشکیل شد.
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13. پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی

تاریخچه
پیشینۀ پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی به اجرای طرح های پژوهشی قرآنی 
از سال 1380 به بعد به ویژه تأسیس گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث 
در سال 13۹0 ارتباط دارد. با گسترش فعالیت این گروه از سال 13۹4 بر 
اساس مصوبۀ هیأت امنای پژوهشگاه این پژوهشکده در قالب سه گروه 
پژوهشی »مطالعات زبان شناختي و نشانه شناختي قرآن«، »مطالعات ادبي 
و زیبایي شناختي قرآن« و »مطالعات تاریخي و فرهنگی قرآن« مشغول 

به فعالیت است. 

پژوهشکده ها
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14. پژوهشکدۀ نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

تاریخچه
پژوهشکدۀ نظریه پردازي سیاسي و روابط بین الملل، ابتدا با عنوان گروه تحقیقات سیاسي در اسالم در 
سال 1376 تأسیس گردید. در حال حاضر این پژوهشکده دارای گروه هاي سه گانه »مطالعات نظري 

سیاست«، »مطالعات کاربردي سیاست« و »مطالعات روابط بین الملل« است. 
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1. مرکز اسناد فرهنگی آسیا

تاریخچه
به منظور شناساندن گنجینه های فرهنگی و هنری ملل و اقوام و جوامع آسیایی به یکدیگر و به جهانیان، 
از طریق بازشناسی، گردآوری، طبقه بندی و انتشار اطالعات مربوط به اسناد و مدارک ذی ربط و تشویق 
اقوام  بین الملل ،  تبادل علمی  تقویت و  به پژوهش ها و مطالعات فرهنگی و هنری، همچنین  و کمک 
و جوامع آسیایی، در سال 1356 در ایران، سازمانی به نام »مرکز اسناد فرهنگی آسیا«، تحت نظارت 

یونسکو در تهران- تأسیس شد و آغاز به کار کرد. 
ایجاد این مرکز بر اساِس پیشنهادی در زمینۀ سیاست های فرهنگی در سال 1۹73 به کمیته بین الدولی 
وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتا  )اندونزی( انجام گرفت و در سال 1۹75، در کمیسیون ملی 
یونسکو در آسیا، دهلی نو )هند( به تصویب رسید و متعاقب آن، به استناد بند 4 اصالحی از ماده هفتم 

قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر مصوب دی ماه 1355، در تهران افتتاح شد.

مـراکـز
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2. مرکز تحقیقات امام علی )ع(

تاریخچه
مرکز تحقیقات امام علي )ع(، در خرداد ماه سال 1380 تأسیس و مورد تأییــد شوراي گسترش آموزش 
ابعادگوناگون به  عالي قرار گرفت. از اهداف این مرکز شناسایي سیرۀ نظري و عملي امام علي)ع( در 

معناي عام و عرضه این ابعاد به جامعۀ بشري به منظور حرکت به سوي جامعه علوي است.
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3. مرکز نقد و اعتالی علوم انسانی

تاریخچه
شوراي بررسي متون وکتب علوم انساني، از نخستین مجموعه هاي علمي در کشور است که به بررسي 
در  رهبري  معظم  مقام  مکرر  تأکیدات  پي  در  شورا  این  می پردازد.  انساني  علوم  منابع  و  کتب  نقد  و 
خصوص توجه به تولید علم در سال 1374 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی شکل گرفت 
و مهمترین هدف آن، رشد تفکر انتقادي در تولیدات علمي دانشگاهي، نقد متون درسي و کمک درسي 
دانشگاه ها، توسعه فرهنگ نقد در جامعه علمي، کمک به اصالح برنامه هاي آموزشي حوزه علوم انساني 

و تقویت جایگاه علوم انساني تعیین گردید.
این شورا هم اکنون داراي 17 گروه تخصصي در حوزه هاي مختلف علوم انساني است که تاکنون به 
بررسي و نقد حدود 4000 متن درسي اقدام نموده است و با جلب همکاری بالغ بر 3000 نفر از استادان 
حوزه و دانشگاه از مراکز علمي کشور موفق به ایجاد شبکه نخبگانی اساتید علوم انسانی شده است 
که تاکنون بیش از 6500 کتاب توسط آنها نقد و بررسی شده است. گروه های شورای بررسی متون 
و کتب علوم انسانی عبارت اند از: گروه »اقتصاد«، »تاریخ«، »روان شناسي«، »زبان و ادبیات عربي«، 
»زبان و ادبیات فارسي«، »زبان شناسي«، »زبان های خارجی«، »علوم سیاسي«، »علوم تربیتي«، »علوم 
»مدیریت«  اسالمي«،  انساني  علوم  »روش شناسي  حقوق«،  و  »فقه  کالم«،  و  »فلسفه  اجتماعي«، 

»هنر«، »انسان شناسی« و »باستان شناسی«.
عالوه بر این، با اجرای» طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« و تأسیس دبیرخانه 
آن در سال  13۹4 در پژوهشگاه، اجرای مجموعه ای از طرح های پژوهشی کاربردی و مسئله محور در 
حوزه های مختلف علوم انسانی و با مشارکت استادان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی 
کشور آغاز شد که با توجه به ماهیت نخبگانی و فراگیر این طرح کالن، هیأت امنای پژوهشگاه در سال 
13۹7 با پیوند دبیرخانه این طرح و دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تأسیس مرکز 

نقد و اعتالی علوم انسانی را تصویب کرد. 
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نامۀ دفتر مقام معظم رهبری درباره اهمیت و ضرورت فعالیت مرکز نقد و اعتالی علوم انسانی در پژوهشگاه 
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فعالیت های علمی، پژوهشی و ترویجی

نقد کتب ملی و جهانی

نقد مقاالت تخصصی

تولید یادداشت ها و مقاالت انتقادی

برگزاری نشست های مشترک با مؤلفین و ناشران

برگزاری همایش ها، جشنواره ها و کارگاه های نقد 

اجرای طرح های تألیف کتاب درسی

انتشار »پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های درسی«

انتشار نقدنامه های تخصصی 

راه اندازی »سامانۀ نقِد نقد«

مـراکـز
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 تقویت شبکۀ نخبگانی اساتید علوم انسانی

همــکاری و مشــارکت مجموعــه  گســترده ای از اســتادان و صاحب نظــران علــوم انســاني از 
دانشــگاه های مختلــف کشــور 

همــکاري و ســازماندهي بیــش از 3000 نفــر از اســاتید دانشــگاه هاي سراســر کشــور در 17گــروه 
تخصصــي

همــکاری اســتادان و نخبــگان علــوم انســانی از دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور در 
اجــرای طــرح اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور
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کتابخانه های پژوهشگاه
پژوهشگاه دارای پنج کتابخانۀ مرجع در حوزه های گوناگون علوم انسانی است: 

»کتابخانۀ مرکزی«
 »کتابخانۀ مینوی«

»کتابخانۀ مرکز تحقیقات امام علی)ع(«
»کتابخانۀ مرکز اسناد فرهنگی آسیا« 

 »کتابخانۀ دانشنامه نگاری«.
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کتابخانۀ مرکزی 
از  یکی  حاضر  حال  در  مرکزی  کتابخانۀ 
غنی ترین کتابخانه های ایران در حوزۀ علوم 
انسانی است. پایه اولیه این کتابخانه در سال 
1344 در »بنیاد فرهنگ ایران« گذارده شد. 
اما ساختار فعلی آن، در سال 1361 با ادغام 
از جمله:  کتابخانه های مؤسسات تحقیقاتی 

بنیاد  ایران،  فرهنگ  بنیاد  ایران،  توسعه  و  ارتباطی  علوم  پژوهشکدۀ  هنر،  و  ادب  فرهنگستان 
شاهنامه فردوسی و مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگ ها، شکل گرفت. این کتابخانه در ساختمان اصلی 
پژوهشگاه قرار دارد، و مجموعۀ آثار آن، بالغ بر 100 هزار جلد کتاب است که حدود 45 هزار جلد 
از کتاب ها به زبان های فارسی و عربی و بیش از 55 هزار جلد نیز به زبان های انگلیسی، عربی، 
فرانسه، آلمانی، روسی، اردو، هندی و سایر زبان هاست. کتابخانۀ مرکزی همچنین آرشیوی بالغ 
بر 50 هزار نسخه از نشریات فارسی و بین المللی را نیز در اختیار دارد که در قالب 803 عنوان 
نشریه فارسی قدیمی و در حال انتشار و 385 عنوان نشریۀ ادواری انگلیسی، فرانسوی و عربی 
است. همچنین بیش از 1100 عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رساله دکتری، تعداد محدودی 
عکس نسخ خطی و همچنین لوح فشرده و نقشه های نفیس جغرافیایی )موجود در کتاب های 
التین( در این کتابخانه موجود است. برخی از کتاب ها و نقشه های تاریخی موجود در پژوهشگاه 
که به زبان های التین، انگلیسی، هلندی قدیم، آلمانی و فرانسه منتشر شده اند؛ بیش از 400 سال 

قدمت دارند. 

کتابخانه مرکزي

در  غني ترین کتابخانه هاي ایراناز 
حوزۀ علوم انساني 

:بنیان اولیه
« بنیاد فرهنگ ایران»در  1344سال  
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کتابخانۀ استاد مینوی و کتابخانۀ استاد دانش پژوه

عالوه بر کتابخانۀ مرکزی، کتابخانۀ »استاد مینوی« نیز از بخش های وابسته به پژوهشگاه است که 
وقف شادوران استاد فقید مجتبی مینوی-ادیب و دانشمند ممتاز معاصر- است. استاد مینوی در سال 
1356 این مجموعۀ کم نظیر و بسیار غنی را به ملت ایران هدیه کرد. این کتابخانه تقریبًا 20000 جلد 
کتاب به زبا ن های گوناگون، نسخه های خطی و عکسی در زمینه های ایران شناسی، اسالم شناسی، 
این کتابخانۀ مرحوم دکتر »محمدتقی  بر  را در خود جای داده است. عالوه  ادبیات و جغرافیا  تاریخ، 
بالغ بر 4500 عنوان کتاب به زبان های  دانش پژوه« نیز در طبقۀ دوم ساختمان مینوی قرار دارد که 

گوناگون در آن موجود است. این کتابخانه در خیابان شریعتی واقع است.

کتابخانه های پژوهشگاه
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کتابخانه های پژوهشگاه

کتابخانۀ تخصصی مرکز تحقیقات امام علی)ع(
این کتابخانه از کتابخانه های وابسته پژوهشگاه 
و مرکز تحقیقات امام علی)ع( است که از زمان 
آثار تخصصی در  به جمع آوری  تأسیس همت 
زمینۀ حضرت امیر داشته است. در این مجموعه 
عالوه  بر کتاب های فارسی و عربی، سعی شده 
جمع آوری  نیز  مرتبط  پایان نامه های  تا  است 
شوند. کتابخانه تخصصی امام علی)ع( با بیش 

از 6500 جلد در 2300 موضوع مرتبط با مباحث امام علي)ع( از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده 
است. کتاب های این کتابخانه به زبان هاي عربي، انگلیسي، اردو، روسي، چیني، .. است.

کتابخانۀ دانشنامه نگاری
پژوهشکده  و  پژوهشگاه  وابسته  کتابخانه های  از  کتابخانه  این 
دانشنامه نگاری است. این کتابخانه عالوه بر مجموعه ای درخور توجه 
از دانشنامه های چاپ شده ایران و جهان، دارای نسخه های دیجیتال 

نیز هست.
به  اتصال  برای  برنامه ریزی  کتابخانه،  این  آتی  چشم اندازهای  از 
و  کشور  مهم  کتابخانه های  با  تبادل  پژوهشگاه،  دیگرکتابخانه های 

ایجاد یک کتابخانۀ تخصصی دیجیتال است.
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ارتباطات علمی 

و روابط بین المللی پژوهشگاه



7۹

نشست خبری همایش بین المللی مشترکات 

فرهنگی ایران و هند 

با حضور سفیر هندوستان-آذرماه 97

همایش بین المللی مشترکات فرهنگی 

ایران و هند

آذرماه 97

همایش بین المللی نسخ خطی فارسی 

به مثابه میراث فرهنگی

آبان ماه 97
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همایش ملی ارتباط علوم انسانی،

تولید و صنعت

اسفند ماه 97 

همایش میثاق علوی

اسفندماه 97

همایش بین المللی همگرایی و واگرایی؛ گفت وگویی 

میان فرهنگی- میان دینی)هومبولت کالیگ(

اسفند ماه 97

ارتباطات علمی و روابط بین المللی پژوهشگاه
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رونمایــی از دویســتمین اثــر شــورای 

ــانی  ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت بررس

ــر  ــی )وزی ــور غالم ــر منص ــور دکت ــا حض ب

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری(

آبان ماه 97

جشنوارۀ ملی نقد متون و کتب علوم 

انسانی  با حضور  دکتر منصور غالمی 

)وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(

آذر ماه 96

حضور دکتر محمد فرهادی )وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری( در مراسم 50 سالگی 

پژوهشگاه و رونمایی از مجموعه تصاویر 

نسخ خطی نفیس شاهنامه-دی ماه 94
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انعقاد تفاهم نامه با پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه قم

دی ماه 97

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه عالمه طباطبائی

آبان ماه 97

انعقاد تفاهم نامه با معاونت اجتماعی قوه 

قضاییه 

 آذرماه 97

ارتباطات علمی و روابط بین المللی پژوهشگاه
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بازدید پروفسور شوارتز

)رئیس بنیاد ایران شناسی اتریش(

 از پژوهشگاه-آذرماه 97

بازدید سفیر ترکیه از پژوهشگاه

اسفند ماه 1397

بازدید از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

قم-دی ماه 97
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همایش سراسری برنامه ریزی زبان 

در ایران 

اسفند ماه 97 

افتتاح آزمایشگاه مجهز زبان شناسی

اسفندماه 97

افتتاح نخستین قطب زبان شناسی کشور)قطب 

زبان شناسی پیکره ای(

اسفند ماه 97

ارتباطات علمی و روابط بین المللی پژوهشگاه
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ارتباطات علمی و روابط بین المللی پژوهشگاه

بازدید معاون رئیس دانشگاه ایتالیا از 

پژوهشگاه

اسفند 97

همکاری مشترک با یونسکو و انجمن فاخر

آذرماه 97

بازدید نماینده بین المللی سازی

 وزارت علوم از پژوهشگاه 

آذرماه 97
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انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هنر

اسفند ماه 97

بازدید پروفسور گونتر از پژوهشگاه

استاد دانشگاه فرایبورگ

آبان ماه 97 

بازدید مهدی علیخانی از پژوهشگاه 

معاون دکتر اسحاق جهانگیری)معاون اول 

ریاست جمهوری( تیرماه 98

ارتباطات علمی و روابط بین المللی پژوهشگاه
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همایش بررسی متون و الگوی اسالمی پیشرفت

تیرماه 98

دیدار مدیر آموزش بانک مرکزی

با رئیس پژوهشگاه 

تیرماه 98

سومین نشست علمي طالیه داران صلح و 

وحدت اسالمي-اندیشه هاي آیت اهلل حاج شیخ 

محمد مهدی آصفی)قدس سره(

اردیبهشت ماه 98
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دیدار با رئیس انجمن بین المللی فلسفه 

میان فرهنگی »پروفسور دکتر گئورگ اشتنگر«

بهمن 94 

همایش بین المللی »فلسفه، دین و علم در زیست جهان 

اسالمی«- دانشگاه وین

 اسفند 96 

دیدار با رئیس مرکز فرهنگی ژاپن- آلمان 

»پروفسور دکتر ریوزوکه اهاشی«

 آذر 95 

ارتباطات علمی و روابط بین المللی پژوهشگاه
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دیدار معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و 

امور ایثارگران با رئیس پژوهشگاه

بهمن ماه 98

دیدار رایزن فرهنگی هند، پروفسور ابهي کومار سینگ،

 با رئیس پژوهشگاه 

اردیبهشت ماه 98

سومین کنگره بین المللی امام علی)ع( پژوهی 

با معرفی جایزه جهانی امام علی )ع(

آبان ماه 98
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